
ZMLUVA O DIELO  č. 11/01/2020 
 

Uzavretá podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka  
 
 
 
                                 Čl.  l.  Zmluvné strany 
 
Objednávateľ:  GELNICKÉ LESY, s.r.o, Gelnica                      
Sídlo:    Slovenská 15, 056 01 GELNICA             
IČO:    31 684 378 
IČ DPH:   SK2020501648                   
DRČ:    31 684 378/729 
Bankové spojenie:  VÚB a.s., expozitúra Gelnica  
Číslo účtu:                  361645-592/0200 
 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, v odd. 
Sro, vl. č. 4127/V 
 
 
 
 
Zhotoviteľ:   DREVO-ZA s.r.o. 
Názov:   DREVO-ZA s.r.o. 
    
Živ. list č.:    OU-SN-OZP-2018/001796-2, č. živn. Registra 860-25555 
Bydlisko:   Velký Folkmár 327, 055 51 VELKÝ FOLKMÁR 
IČO:    51331977 
DIČ:    2120686414 
IČ DPH:   SK2120686414 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:    SK49 0900 0000 0051 5209 7182 
Daňový úrad:  Gelnica 
 
 
 
 
 
 

Čl. 2. Predmet zmluvy 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre 
objednávateľa vykoná práce lesnej výroby: Práce v pestovnej činnosti, 
prečistkách a ostatné práce s nimi súvisiace a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 
dohodnutú cenu podľa článku 4 za ich vykonanie. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v mieste podľa pokynov  objednávateľa. 
 
 

 
 



Čl. 3. Trvanie a platnosť zmluvy 
 
Zmluva sa uzatvára na dojednané práce v čl. 2 tejto zmluvy na rok 2020. Táto 
zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami. 
 

Čl. 4. Cena diela 
 
Práce dohodnuté v predmete zmluvy budú vykonané v dohodnutej cene. Ceny sú 
stanovené obojstrannou dohodou zmluvných strán. 
 

Čl. 5. Vykonanie diela 
 
Zhotoviteľ vykoná dielo podľa technologických postupov na základe usmernenia a 
požiadaviek objednávateľa. Technológiu prác zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podľa 
dohodnutých podmienok. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje k zamedzeniu vzniku škôd, 
ktoré by spôsobil pri výkone prác. Preberať a fakturovať sa budú len práce v JPRL, 
ktoré sú ukončené podľa požiadaviek objednávateľa. 
Prepravu materiálu a osôb na pracovisko a späť za účelom výkonu zmluvných prác 
zabezpečí podľa svojich možností objednávateľ podľa potreby a požiadaviek 
zhotoviteľa za finančnú úhradu podľa evidencie poskytnutej služby objednávateľom. 
 
                               

Čl. 6. Veci určené k vykonaniu diela 
 
1. Zhotoviteľ vykoná práce zadané objednávateľom vlastnými prostriedkami 

a materiálom na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Práce vykonáva podľa 
pokynov objednávateľa  na určených miestach. 

 
2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, dodržiavať predpisy o Požiarnej ochrane. 
 
3. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škody spôsobené pri výkone prác 

a zaväzuje sa škody uhradiť v plnej výške. 
 
4. Vykonané práce bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi.  
 
5. Objednávateľ bude práce vykonané zhotoviteľom kontrolovať a preberať. 

Zhotoviteľ je povinný požiadavky objednávateľa rešpektovať. 
 
6. Náklady spojené s dopravou bude zhotoviteľ uhrádzať objednávateľovi. 
                         

 
 

Čl. 7. Platobné podmienky 
 
 
Zhotoviteľ vystaví faktúru objednávateľovi za prevedené ukončené práce v JPRL  za 
príslušný mesiac. Úhrada bude prevedená  do 25 dní od doručenia faktúry 
v hotovosti do rúk zhotoviteľa. 
 
 



Čl. 8. Ostatné dojednania 
 
1. Dodávateľ je povinný okamžite a bezodkladne informovať odberateľa o úniku 

ropných produktov do okolitého prostredia a spodných vôd spôsobenom jeho 
činnosťou pri výkone prác na miestach určených odberateľom a postupovať 
spôsobom, ktorý podrobnejšie určí odberateľ. 

 
2. Dodávateľ je povinný mať pri sebe na vlastné náklady pomôcky (lopata, krompáč) 

a prostriedky - látky, ktoré viažu na seba ropné produkty ako sú motorový, 
prevodový a hydraulický olej, olej na mazanie reťaze JMP, benzín a naftu ktoré sú 
potrebné a určené na sanáciu, upratanie a odstránenie materiálu 
kontaminovaného ropnými produktmi, ktoré vznikli jeho činnosťou pri výkone prác 
na miestach určených odberateľom. 

 
3. Dodávateľ zodpovedá za znečistenie, upratanie a likvidáciu znečistenia prostredia 

ropnými produktmi spôsobeného jeho činnosťou pri výkone prác na miestach 
určených odberateľom ošetrením poškodeného miesta, zasýpaním absorbčnou 
látkou a jej odstránením a odstránením znečistenej pôdy na vlastné náklady. 

 
4. Dodávateľ je povinný upratanie a likvidáciu znečistenia prostredia ropnými 

produktmi spôsobeného jeho činnosťou pri výkone prác na miestach určených 
odberateľom oznámiť odberateľovi a vykonať spôsobom, ktorý podrobnejšie určí 
odberateľ a ktorý je súčasťou dodatku. 

 
5. Dodávateľ je povinný pri výkone prác na miestach určených odberateľom 

používať ekologicky odbúrateľné oleje do motorových píl a na mazanie reťazí 
JMP. 

 
6. Dodávateľ je povinný odstrániť a zlikvidovať odpad, ktorý vznikol jeho činnosťou 

pri výkone prác na miestach určených odberateľom, hlavne papier; príbory, obaly, 
vrecúška a tašky z PVC, PET fľaše, sklenené fľaše a poháre, plastové kanistre 
a obaly od ropných produktov, plechové bandasky a konzervy, zvyšky oceľových 
lán a úväzkov použitých pri sústreďovaní dreva, použité lišty a reťaze na JMP a  
hydraulické hadice. 

 
7. V prípade nedokončenia zadaných prác alebo nedodržania zmluvných 

podmienok nebude zhotoviteľovi uhradená dohodnutá čiastka za nedokončené 
alebo nekvalitné prevedené práce do doby ich odstránenia. 

                         
 
 

Čl. 9. Platnosť zmluvy 
 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do...31.12.2020...... 
2. Platnosť zmluvy je možné ukončiť dohodou alebo pri nedodržaní zmluvných 

podmienok výpoveďou. 
3. Pre vzťahy nevymedzené  touto zmluvou patria príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
 
 
 
 



Čl. 10. Osobitné ustanovenia 
 

1.   Zhotoviteľ poskytol osobné údaje uvedené v tejto zmluve objednávateľovi za 
účelom uvedených v predmete zmluvy na dobu účinnosti zmluvy. Tento súhlas 
zhotoviteľ nemôže odvolať. 

2.   Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle §2 
ods. 3 Zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení  
a svojím podpisom vyjadruje súhlas so zverejnením a sprístupnením obsahu 
zmluvy a zmluva nadobúda účinnosť najskôr dňom nasledujúcom po dni jej 

zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 
 
 
 
 
V Gelnici...7.1.2020.....    V Gelnici...7.1.2020...... 
 
 
 
 
 
.....................................................   ........................................................ 
 

Ing. Štefan NEMČÍK                Zhotoviteľ: 
 konateľ spoločnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


